Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

19 januari 2015

Belangrijke data
datum

activiteit

Boekenruilmarkt op de Bijlmerdrie Het is

Ma 19 jan ‘15

Start NSA periode 2

Woe 21 jan ‘15

Do 22 jan ‘15

Start Nationale voorleesdagen
Een groep 6 leerling leest voor aan
de hele school
Groep 8 bezoekt de SGR

Woe 28 jan ‘15

Boekenruilmarkt

belangrijk dat kinderen veel lezen. Dat gebeurt op
school, tijdens de Estafetteleeslessen en tijdens
vrije leesmomenten . De leerlingen lenen tijdens
de vrije leesmomenten een boek uit de
schoolbibliotheek. Ook mogen ze een boek van
thuis meenemen. Veel kinderen zijn ook lid van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

Nationale voorleesdagen Voorlezen aan
kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel
plezier. Vooral peuters en kleuters worden veel
voorgelezen, maar ook oudere kinderen die
zelfstandig kunnen lezen, vinden het heerlijk als er
wordt voorgelezen. Om dit voorlezen te promoten
zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen
hebben als doel het voorlezen aan kinderen te
bevorderen. Ieder jaar wordt er een prentenboek
van het jaar gekozen. Dit jaar is dat:
Boer Boris gaat naar zee
Op de Bijlmerdrie schenken we veel aandacht aan
leesplezier. Hiermee stimuleren we de technisch
en begrijpend leesontwikkeling van kinderen.
We zullen dan ook de Nationale voorleesdagen
openen met een gezamenlijk voorleesmoment in
de aula. Dit keer zal er een leerling uit groep 6
voorlezen aan de hele school.
Op de website van de Nationale Voorleesdagen
kunt u de top 10 voorleesboeken en enkele
voorleestips vinden:

www.nationalevoorleesdagen.nl

Sommige kinderen hebben ook eigen boeken thuis.
Deze boeken hebben ze misschien al vaker gelezen
en worden eigenlijk niet meer gepakt om nogmaals
te lezen. Om te zorgen dat iedereen voldoende
(nieuwe) boeken kan lezen thuis, organiseren wij
een <BOEKENRUILMARKT> Ieder kind mag voor
woensdag 28 januari een boek van huis meenemen
dat hij/zij graag wil ruilen. Dit boek kan dan
worden ingeleverd bij de leerkracht. Het kind
ontvangt hiervoor een bonnetje. Met dit bonnetje
e
mag het kind woensdag de 28 een nieuw boek van
de ruilmarkt uitkiezen. Deze markt zal in de aula
plaatsvinden en beheerd worden door José en
enkele hulpouders.
Wij vragen u samen met uw kind te kijken welk
boek er meegenomen mag worden naar school.
Uiteraard een boek zonder schade. Wilt u er ook
voor zorgen dat het kind goed afscheid heeft
genomen van het boek?
e

Mocht u het leuk vinden om op woensdag de 28
te komen helpen om de boekenruilmarkt op te
bouwen en te begeleiden, dan kunt u zich opgeven
bij José.

Studiedag 15 januari Afgelopen week hadden

De gezonde school We zijn ontzettend blij met
de vele gezonde traktaties die er de afgelopen
periode zijn uitgedeeld in de klas! Mocht u voor
een aankomende verjaardag nog op zoek zijn naar
gezonde tips of ideetjes, loop dan vooral nog even
na schooltijd bij de leerkracht binnen om te
overleggen . Ook op internet vindt u leuke tips via
Google <gezond trakteren>.

Bijlmerdrie en Wereldwijs gezamenlijk een
studiedag. Gesproken is over de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld. Zoals u
weet zijn wij verplicht te melden als er een
vermoeden is van bovenstaande. We hebben
geleerd hoe de procedure is en dus hoe wij moeten
handelen.
Helaas wijzen de cijfers uit dat dergelijke richtlijnen
noodzakelijk zijn en bovendien verplicht zijn om uit
te voeren.
Verder heeft de studiedag in het teken van de
methodiek Taakspel gestaan en het opfrissen van
coöperatieve werkvormen in de klas. Het was een
intensieve en leerzame studiedag die we met de
twee teams gedaan hebben. Zo leren wij elkaar
steeds beter kennen wat voor een goede
samenwerking natuurlijk fijn is.

Ouder Kind Adviseur In de vorige nieuwsbrief
heeft u kennis kunnen maken met Bibi Zwaneveld.
In deze brief, krijgt u er ook een gezicht bij te zien.

U kunt denken aan:
Fruit, snack- groente en bijvoorbeeld kaas.
Sommige kinderen trakteren op een klein
cadeautje, zoals ieder kind 1 potlood, of 1
glitterpen. Meer hoeft het niet te zijn. Trakteren
gaat immers om het “geven” en “uitdelen”.

Bibi Zwaneveld -Ouder- en kindadviseur
06-83173230
Donderdag aanwezig op Bijlmerdrie

